
Horeca & Recreatie 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



Wat leer je bij Horeca? 



Basis kok / zelfstandig werkend kok / leidinggevende 
keuken / gespecialiseerd kok / bakker / patissier / 
foodspecialist  

 

 

 

 

Koken 



Horecamedewerker  
Gastheer/gastvrouw 
Medewerker fastservice  
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 
Leidinggevende bediening     
Gastronoom /sommelier 

 

Ontvangen & serveren 



Horecaondernemer/-manager 

Ondernemend horecavakman 

Manager party-, event- en business- 
catering  

Bedrijfsleider fastservice 

Leidinggevende bakkerij 

Facilitair leidinggevende 

 

 

 

 

Ondernemen 



Wat is belangrijk?  
- Proactief zijn 

- Stressbestendig zijn  

- Doorzettingsvermogen 

- Samenwerken 

- Nauwkeurig werken 

- Omgaan met onregelmatige werktijden 

- Werken wanneer anderen vrij zijn 

- Pittige werkdagen 

- Creativiteit  

 



Eetcafé / restaurant / hotel / broodjeszaak / 
foodtruck / fastfoodbedrijf / ziekenhuis /  
brood-/banketzaak / eigen onderneming 

Waar kun je gaan werken?  



Werken in de vrijetijdssector: 

- Toerisme / travel / hospitality / luchtvaart 

- Recreatie / leisure / hospitality  

 

Wat leer je bij Recreatie? 



Zelfstandig medewerker 

Leidinggevende 

Luchtvaartdienstverlener 

 

Toerisme / travel / hospitality / luchtvaart 



- Je helpt graag mensen  

- Je bent gastvrij 

- Je werkt onregelmatig 

- Je hebt pittige werkdagen 

- Je ziet er netjes uit  

- Je denkt in oplossingen  

 

 

 

 

Wat is belangrijk?  



Hotel / vakantiepark / VVV / luchtvaartmaatschappij / luchthaven 
/ reisadviesbureau / touroperator 

 

Waar kun je gaan werken?  



Medewerker  

Zelfstandig medewerker  

Leidinggevende  

 

Recreatie / leisure / hospitality 



- Je staat graag voor een groep  

- Je bent actief 

- Je bent stressbestendig 

- Je wilt gasten een unieke beleving geven 

- Je werkt graag met mensen 

- Je hebt onregelmatige werktijden 

- Seizoensgebonden werk 

- Je kunt goed organiseren  

 

 

 

 

Wat is belangrijk?  



Vakantiepark / camping / hotel / outdoorbedrijf / 
zwembad / speelparadijs / fitnesscentrum 

 

Waar kun je gaan werken?  



Je kunt Horeca & Recreatie studeren 
bij o.a.:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


